
ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນ

ແຮງຕເດັກ ຄaງທີ II (2021-2025)

ໂດຍ:   ທານ ນາງ ວິໄລວັaນ ບຸບຜານຸວົaງ, ຮອງຫົaວໜາຫອງການກອງເລຂາ
ຄະນະກຳaມາທິການແຫງຊາດເພອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແລະ ແມ-ເດັກ



ພາກສະເໜີ
ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 

ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕເດັກ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025) ປະກອບມີສອງແຜນໃK 
ຄື:
1. ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 

5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)
2. ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕເດັກ 5 
ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)

ສຳaລັaບການນຳaສະເໜີໃນຄaງນແມນຈະສະເໜີສະເພາະແຕວຽກຄວາມຮຸນແຮງ
ຕແມຍິງ



ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດດaງກາວປະກອບມີ ສາມ ພາກຄື:

1. ສະRຸບຕີລາຄາການຈັaດຕaງປະຕິບັaດແຜນດຳa ເນີນງານແຫງຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ (2014-2020)

2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ 
ຄaງທີ II (2021-2025)

3. ພາກທີສາມ: ັaກການ, ແງທຶນ ແລະ ກົaນໄກໃນການຈັaດຕaງປະຕິບັaດ ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດ 
ເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕເດັກ 5 ປີ ຄaງທີ II 
(2021-2025)

1.  ໂຄງສາງຂອງແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດ
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ໂຄງສາງຂອງແຜນ ດຳaເນີນງານແຫງຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ (2014-2020)

1. ສະ#ຸບຕີລາຄາການຈັaດຕaງປະຕິບັaດແຜນດຳaເນີນງານແຫງ
ຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕ
ແມຍິງ (2014-2020)
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ການທົaບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ
ນິຕິກຳa, ສາງຖານຂມູນສະຖິຕິ
ແຍກເພດ ແລະ ສຶກສາຄaນຄວາ, 

ສາງຄວາມເຂມແຂງ

ການປອງກັaນບໃຫເກີດຄວາມ
ຮຸນແຮງຕແມຍິງ ການແກໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ

ແມຍິງ



u ໄດໂຄສະນາປູກຈິດສຳaນຶກ ໃນທaວສັaງຄົaມ ເພອໃຫໃນທaວສັaງຄົaມປັaບປຽນທັaດສະນະຄະຕິ ທເປັນການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ
ຕແມຍິງ, ການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ເປັນການຈຳaແນກຕແມຍິງ ທັaງການລະເມີດ ແລະ ການບaນທອນ ສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ເສລີພາບຂaນພນຖານຂອງແມຍິງ ກໍຄືການກະທຳaທຜິດຕກົaດໝາຍ, ຊງການໂຄສະນານaນໄດດຳaເນີນໃນທາງກ
ວາງ ແລະ ທາງເລິກ ດວຍວິທີການaາຍຮູບແບບ ເປັນຕaນ: 

u ຢູໃນສະຖານການສຶກສາ: ໄດສາງຄູຝຶກອົaບຮົaມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫແກໄວໜຸມນັaກຮຽນຊaນມັaດທະຍົaມຕອນ
ຕaນ ແລະ ຈັaດຝຶກອົaບຮົaມໃຫ ແກຫົaວໜາຂະແໜງ ແລະ ຫົaວໜາໜວຍງານ ແລະ ນັaກຮຽນ ທຕາງໜາຈາກ 4 ແຂວງຄື: 
ແຂວງວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົaມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ຫົaວພັaນ. 

u ໃນຊຸມຊົaນ: ໄດສາງຄູມືການມີສວນຮວມຂອງຂອງຊຸມຊົaນໃນການປອງກັaນ ແລະ ແກໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ 
ເດັກ ພອມທັaງຝຶກອົaບຮົaມໃຫແກແມຍິງ ແລະ ຜູຊາຍ ທເປັນຕົaວແທນຢູໃນບານໃຫຮັaບຮູ ແລະ ເຂາໃຈຕບັaນຫາດaງກາວ
ເພອເປັນກະບອກສຽງໃນການປອງກັaນ ແລະ ການຊວຍຜູທຢູໃນກຸມສຽງ ແລະ ຜູທຖືກເຄາະຮາຍຈາກບັaນຫາດaງກາວ.

1. ສະ#ຸບຕີລາຄາການຈັaດຕaງປະຕິບັaດແຜນດຳa ເນີນງານແຫງ
ຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕ
ແມຍິງ (2014-2020)
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u ສາງຂະບວນການລະນຶກວັaນສາກົaນເພອລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 25 ພະຈິກ: ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳaນຶກໃນທaວສັaງຄົaມ ໄດປະຕິບັaດຄຽງຄູ
ໄປກັaບການສາງຂະບວນການເພອລະນຶກວັaນສາກົaນເພອລຶບລາງການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆ ປີ ໂດຍເນນ
ໃສການເຜີຍແຜເອກະສານ ແລະ ກິດຈະກຳaປຸກລະດົaມມວນຊົaນ ເປັນຕaນ: ທານ ນາຍົaກລັaດຖະມົaນຕີ, ຮອງນາຍົaກລັaດຖະມົaນຕີ ອອກສານເຖິງປວງຊົaນ
ລາວທັaງຊາດ ຜານໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ,ໜັaງສື, ສອອນໄລ ແລະ ໂທລະໂຄງປະຈຳaບານ. ຈັaດຕaງພິທີ ແລະ ເຜີຍແຜເອກະສານກຽວກັaບການຕານການ
ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຈັaດກິດຈະກຳaຍາງເພອສຸຂະພາບ, ເຕນອອກກຳaລັaງກາຍ, ຖີບລົaດຖີບ; ຈັaດການແຂງຂັaນປະກວດ ວີດີໂອສaນ
, ໂຄສະນາສaນ ແລະ ບົaດຄວາມສaນ ໃນຫົaວຂ ເພອຕານການໃຊຄວາມຮຸນແຮງບົaນພນຖານທາງເພດຕແມຍິງ ຕິດພັaນກັaບການແຜລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-191 ຄaງ. ຍອງຍໍ ຄກມດ, ອົaງການຈັaດຕaງສາກົaນ ແລະ ອົaງການຈັaດຕaງທາງສັaງຄົaມທມີຜົaນງານດີເດນໃຈການຈັaດຕaງປະຕິບັaດວຽກງານ
ຕານການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ລວມທັaງໝົaດ120 ຄaງ ມີຜູເຂາຮວມທັaງໝົaດ 32.250 ທານ, ຍິງ 22.575 ທານ ຊາຍ 9.675 ທານ.
ຜະລິດວີດີໂອ, ສງພິມ, ຖົaງ ເພອໂຄສະນາຕານການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ເນອງໃນໂອກາດວັaນສາກົaນຕານການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງໃນ
ແຕລະປີ.

u ສາງຂະບວນການຮັaກຊາດ ແລະ ພັaດທະນາ ຕິດພັaນກັaບ ການສາງຄອບຄົaວ, ບານ ແລະ ປະຕິບັaດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສaງເສີມການພັaດທະນາ
ເດັກ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍເຊອມເອົາວຽກດaງກາວເຂາໃນດຳaລັaດວາດວຍ ມາດຕະຖານການພັaດທະນາ ແລະ ພaນ
ທຸກ ໄລຍະ 2016-2020 ພອມທັaງສາງເອກະສານຄູມືໃນການສາງຄູມືໃນການຈັaດຕaງປະຕິບັaດ ແລະ ປະເມີນຜົaນ ຄອບຄົaວ, ບານ ແລະ ເມືອງດaງກາວ;
ຜານການຈັaດຕaງປະຕິບັaດໄລຍະ 4 ປີ ສາມາດ ປະຕິບັaດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສaງເສີມການພັaດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊຄວາມຮຸນ
ແຮງຕແມຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕເດັກ ໄດ ຄອບຄົaວ 95,22%, ບານ 89,05% ແລະ ເມືອງ 66,89%.

1. ສະ#ຸບຕີລາຄາການຈັaດຕaງປະຕິບັaດແຜນດຳa ເນີນງານແຫງ
ຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕ
ແມຍິງ (2014-2020)
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u ແກໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ໃຫເຂາເຖິງການບໍລິການດານສຸຂະພາບ ດວຍການສາງຕaງໜວຍງານຊວຍເrືອຜູຖືກ
ເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຢູໂຮງໝໍສູນກາງ 07 ແຫງຄື: ໂຮງໝໍມະໂຫສົaດ, ມິດຕະພາບ, ເສດຖາທິລາດ, ແມ ແລະ 
ເດັກ ເກີດໃໝ, ໂຮງໝໍ 103 (ກະຊວງປອງກັaນປະເທດ) ແລະ ໂຮງໝໍ 05 ເມສາ (ກະຊວງ ປອງກັaນຄວາມສະsົaບ). ແກ
ໄຂໃຫເຂາເຖິງການບໍລິການດານສັaງຄົaມ ດວຍການ ບໍລິການໃຫບໍລິການໃຫຄຳaປຶກສາ ທາງໂທລະສັaບ ແລະ ເຊງໜາ 
ຈຳaນວນ 166 ແຫງ ໃນ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນaວງ 148 ເມືອງ ແລະ ຜານສາຍດວນ 1362; ສະໜອງສະຖານທພັaກ
ເຊົາຊaວຄາວ: ໃນການສະໜອງໃຫແກຜູຖືກເຄາະຮາຍ ທເປັນຂອງລັaດຖະບານມີຈຳaນວນ 02 ແຫງຄື: ສູນໃຫຄຳaປຶກສາ 
ແລະ ປົaກປອງແມຍິງ-ເດັກນອຍ ແລະ ສູນຮັaບຕອນຊaວຄາວ ແຂວງ ວງນaທາ. ນອກນaນ ຍັaງມີສູນຂອງອົaງການຈັaດຕaງ
ສາກົaນ ຈຳaນວນ 3 ສູນຄື: ສູນຂອງອົaງການບານຈຸດສຸມສາກົaນ ຢູແຂວງ ຈຳaປາສັaກ ແລະ ນະຄອນວງວຽງຈັaນ ແລະ ສູນ
ບານແສງສະwາງ ຢູແຂວງ ສະwັaນນະເຂດ; ມີການຊວຍເrືອ ແລະ ເບງແຍງເດັກທຕິດຕາມມານຳaຜູຖືກເເຄາະ
ຮາຍ, ສະໜອງການຝຶກອົaບຮົaມວິຊາຊີບ ແລະ ການສaງຜູຖືກເຄາະຮາຍກັaບຄືນສູສັaງຄົaມ.

1. ສະ#ຸບຕີລາຄາການຈັaດຕaງປະຕິບັaດແຜນດຳa ເນີນງານແຫງ
ຊາດກຽວກັaບການປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕ
ແມຍິງ (2014-2020)
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u ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີຄaງທີ II (2021-2025) ເປັນການ
ສືບຕແຜນ ໄລຍະ 2014[2020 ແລະ ຜັaນຂະzາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃ{ຄaງທ XI ຂອງພັaກ, ແຜນພັaດທະນາ
ເສດຖະກິດສັaງຄົaມແຫງຊາດ 05 ປີ ຄaງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດແຫງຊາດເພອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-
ຊາຍ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ກົaດໝາຍວາດວຍການຕານ ແລະ ສະກັaດກaນການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ ແລະ 
ເດັກ.

u ປະຕິບັaດພັaນທະຂອງລັaດພາຄີພາຍໃຕສົaນທິສັaນຍາວາດວຍການລຶບລາງທຸກຮູບການຈຳaແນກຕແມຍິງ (CEDAW), ບົaດ
ປະກອບຄຳaເຫັນມວນທາຍຂອງຄະນະກຳaມະການວາດວຍການລຶບລາງທຸກຮູບການຈຳaແນກຕແມຍິງສາກົaນ 
(CEDAW Committee) ຕບົaດລາຍງານແຫງຊາດປະຈຳaໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັaດຕaງປະຕິບັaດ ສົaນທິສັaນຍາວາ
ດວຍການລຶບລາງທຸກຮູບການຈຳaແນກຕແມຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ , ຜັaນຂະzາຍຜົaນໄດຮັaບໃນການທົaບທວນການ
ຈັaດຕa້ງປະຕິບັaດຖະແງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັaດງານປັaກກງ (BPFA) ແລະ ເປາໝາຍການພັaດທະນາແບບຍືນຍົaງ 
(SDGs) ແລະ ສົaນທິສັaນຍາສາກົaນອນໆ ທກຽວກັaບສິດຂອງແມຍິງ.

2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)
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ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີຄaງທີ II (2021-2025) ທຈະບັaນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງຈຸດໝາຍລວມປະກອບມີ 3 ເປາໝາຍ ຄື:

2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)

29/06/2021Presented by B. Vilayvanh

ເປາໝາຍ 1: ທັaດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ພຶດຕິກຳaທສະໜັaບສະໜູນ
ການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 
ແລະ ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຖືກ
ເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ

_ຸດລົaງ.

ເປາໝາຍ 2: ຜູຖືກເຄາະຮາຍ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົaນພນຖານ
ທາງເພດ ໄດຮັaບການບໍລິການ
ຊວຍເcືອທຈຳaເປັນ

ເປາໝາຍ 3: ການຄຸມຄອງ, 
ການປະສານງານ, ການປະເມີນ
ຜົaນ ແລະ ການລາຍງານ ໄດຮັaບ 
ການປັaບປຸງ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂມແຂງໃນການບໍລິການ

ຊວຍເcືອຜູຖືກເຄາະຮາຍ ແລະ 
ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົaນ.



2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)
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ເປາໝາຍ 1: ທັaດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ພຶດຕິກຳaທສະໜັaບສະໜູນ
ການໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 
ແລະ ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຖືກ
ເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ

_ຸດລົaງ.

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.1 : ໂຄສະນາປູກຈິດສຳaນຶກ ແລະ ສາງຂະບວນການຢາງ
ກວາງຂວາງໃນທaວສັaງຄົaມ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.2: ການປອງກັaນບໃຫເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງຢູໃນສະຖາບັaນ
ການສຶກສາ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.3: ປອງກັaນບໃຫເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງຢູໃນສະຖານທເຮັດ
ວຽກ, ສະຖານທອອກແຮງງານ, ໃນການຈັaດຕaງພາກລັaດ ແລະ ເອກະຊົaນ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.4: ການປອງກັaນບໃຫເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງໃນຊຸມຊົaນ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.5: ການປຸກລະດົaມບັaນດາກຸມຄົaນສະເພາະ ໃຫມີບົaດບາດໃນການ
ປອງກັaນບໃຫເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.6: ການແກໄຂບັaນດາປັaດໄຈສຳaຮອງທເປັນສາເຫດພາໃຫເກີດມີ
ຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ.



2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)
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ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.1  ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົaນພນຖານທາງ
ເພດ ໄດຮັaບການບໍລິການຊວຍເNືອທຈຳaເປັນທາງ
ດານສຸຂະພາບ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.2:  ຖືກເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົaນພນຖານທາງເພດ 
ໄດຮັaບການບໍລິການຊວຍເNືອທຈຳaເປັນທາງດານ
ຂະບວນການຍຸຕິທຳa

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.3: ຖືກເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົaນພນຖານທາງເພດ 
ໄດຮັaບການບໍລິການຊວຍເNືອທຈຳaເປັນທາງດານ
ສັaງຄົaມ

ເປາໝາຍ 2: ຜູຖືກ
ເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງບົaນພນຖານທາງເພດ 
ໄດຮັaບການບໍລິການ
ຊວຍເHືອທຈຳaເປັນ



2. ພາກທີສອງ: ແຜນດຳaເນີນງານແຫງຊາດເພອປອງກັaນ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມຮຸນແຮງຕແມຍິງ 5 ປີ ຄaງທີ II (2021-2025)
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ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.1: ນິຕິກຳa ແລະ ນະໂຍບາຍ ໄດຮັaບການທົaບທວນ, ປັaບປຸງ ແລະ 
ສາງ  ໃໝເລັງໃສ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.2:  ຖານຂມູນ ໄດຮັaບການປັaບປຸງ ແລະ ສາມາດນຳaໃຊໄດໃນຂອບ
ເຂດພາຍໃນ ແລະ ສາກົaນ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.3: ຊັaບພະຍາກອນ ແລະ ງົaບປະມານຮັaບໃຊວຽກງານດaງກາວໄດ
ຮັaບການຈັaດສັaນຢາງເໝາະສົaມ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.4: ການປະສານງານ ແລະ ການຄວາມເຂມແຂງໃນລະດັaບສູນ
ການ ແລະ ທອງຖນສະເພາະການແກໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ
ແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດຮັaບການປັaບປຸງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.5: ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົaນ ແລະ ສະaຸບລາຍງານ ລະດັaບ
ປະເທດ ແລະ ທອງຖນ

ເປາໝາຍ 3: ການຄຸມຄອງ, 
ການປະສານງານ, ການປະເມີນ
ຜົaນ ແລະ ການລາຍງານ ໄດຮັaບ 
ການປັaບປຸງ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂມແຂງໃນການບໍລິການ

ຊວຍເcືອຜູຖືກເຄາະຮາຍ ແລະ 
ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົaນ.



ຂອບໃຈ

ຫອງການກອງເລຂາ
ຄະນະກຳaມາທິການແຫງຊາດເພອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແລະ ແມ-ເດັກ

ໂທ: 021 316715-6


